Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Z O K – system s.r.o.,
účinné od 1.4.2022
I.

Předmět plnění

1. Na základě podmínek stanovených VOP
se dodavatel – společnost ZOK - system s.r.o.
dále jen „Dodavatel“ zavazuje prodávat
odběrateli – smluvnímu partnerovi společnosti
ZOK-system s.r.o. dále jen „Odběratel“ zboží,
služby, zhotovení výrobků, designová řešení
či koncepty (dále jen Předmět plnění) a
převádět na Odběratele vlastnické právo k
tomuto Předmětu plnění a Odběratel se
zavazuje tento Předmět plnění převzít a
zaplatit kupní cenu.
2. Dodavatel
uzavírá
konkrétní
kupní
smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o
poskytování služeb či jiné obdobné smlouvy s
Odběrateli. Uzavřením takové konkrétní
písemné smlouvy či vzájemným potvrzením
objednávky
mezi
Odběratelem
a
Dodavatelem, Odběratel akceptuje v plném
rozsahu tyto VOP a tyto VOP ve svém
aktuálním znění se tedy stávají nedílnou
součástí takové konkrétní písemné smlouvy.
3. Tyto VOP upravují uzavírání a práva a
povinnosti vyplývající z individuálních smluv,
uvedených v článku 1.2, které budou na
základě VOP uzavřeny. Vztahy „Dodavatele“ a
„Odběratele“ se řídí těmito VOP, které jsou
pro obě strany závazné, pokud není v
konkrétní smlouvě stanoveno výslovně něco
jiného. VOP ve svém aktuálním znění tvoří
obsah konkrétní kupní smlouvy, resp. jsou její
nedílnou součástí. Aktuální znění VOP jsou
přílohou potvrzení objednávky a jsou zároveň
uvedeny
na
internetových
stránkách
společnosti ZOK-system s.r.o., přičemž
prezentací objednávky druhá smluvní strana
stvrzuje akceptaci těchto VOP.
4. Odběratel prohlašuje, že jeho majetková
situace je dobrá, a je připraven plnit závazky
pro něj vyplývající z této rámcové kupní
smlouvy. Odběratel prohlašuje, že proti němu
není vedeno žádné exekuční řízení,
insolvenční řízení, že není v úpadku a
neexistují žádné skutečnosti, které by mohly
ohrozit jeho schopnost hradit sjednanou kupní
cenu.
II. Uzavírání kupních smluv
1. Individuální kupní smlouvy uzavřené v
rámci těchto VOP (dále jen „individuální
smlouva“) se řídí příslušnými ustanoveními
těchto VOP. V případě rozporu mezi těmito
VOP a individuální smlouvy má znění
individuální smlouvy přednost. Odběratel
učiněním objednávky potvrzuje, že se s těmito
VOP řádně a úplně seznámil a dále potvrzuje,
že akceptuje v plném rozsahu tyto VOP pro
smluvní vztahy s Dodavatelem. Odběratel je
od okamžiku učinění objednávky jejím
obsahem vázán a v plném rozsahu odpovídá
za správnost a úplnost všech údajů
uvedených v objednávce, a to mj. i včetně
svých
kontaktních
údajů.
Nebude-li
objednávka obsahovat všechny potřebné
údaje, Dodavatel není povinen na takovou
objednávku reagovat, avšak může ji uznat
jako
řádnou.
Odesláním
objednávky
Odběratel akceptuje cenu za dodání
předmětu plnění, jakož i cenu balného a cenu
dopravy do místa dodání.

2. Na základě VOP se dodavatel zavazuje
dodat movité věci, dílo, výrobky či služby,
které budou specifikovány v individuálních
smlouvách, Odběrateli a převést na něho
vlastnické právo k těmto věcem a Odběratel
se zavazuje zaplatit Dodavateli kupní cenu za
zboží. Individuální smlouva bude obsahovat
zejm. následující údaje:
• Specifikaci a množství zboží,
• Datum odebrání zboží, které nebude
předcházet 10 ti pracovním dnům od
doručení objednávky.
3. Individuální
smlouva
je
uzavřena
okamžikem, kdy Dodavatel obdrží písemnou
objednávku, emailovou objednávku nebo
objednávku přes datovou schránkou a
Dodavatel tuto objednávku potvrdí.
4. Změna konkrétní objednávky se považuje
za novou konkrétní objednávku, nedohodnouli se Dodavatel s Odběratelem písemně jinak.
III. Kupní cena
1. Kupní cena za zboží bude určena v
individuální kupní smlouvě. Odběratel se
zavazuje uhradit dodavateli kupní cenu
zvýšenou o DPH v souladu s platnými
právními předpisy.
2. V případě prodlení Odběratele se
zaplacením jakékoliv platby není Dodavatel
povinen pokračovat s dodávkami jakéhokoliv
zboží a není v prodlení s jeho dodávkami. O
tuto dobu prodlení Odběratele se zaplacením
se prodlužuje doba určená k dodání zboží.
3. Odběratel je povinen hradit sjednanou
cenu zboží ve sjednaném termínu splatnosti i
v případě, že zboží vykazuje drobné vady a
nedodělky, které nebrání běžnému a
bezpečnému užívání zboží. Takovéto zboží se
považuje za řádně dodané.
IV. Dodání zboží
1. Odběratel je povinen odebrat zboží na
adrese Mlýnská 3887, Havlíčkův Brod, 580 01
(dále jen „místo dodání“) v den dodání, příp. v
přesný čas dodání, určený v individuální
smlouvě, pokud nebude písemně dohodnuto
jinak. Pokud Odběratel zboží neodebere z
důvodů na jeho straně od Dodavatele v
termínu uvedeném v individuální kupní
smlouvě, a to ani na výzvu Dodavatele, je
Odběratel povinen toto zboží uhradit jako by
již toto zboží převzal. Odběratel je povinen
zajistit, aby osoby, které budou zboží za
Odběratele přebírat, byly k tomuto přebírání
řádně zmocněny.
2. Dopravu do místa sjednaného dodání
zboží zajišťuje Odběratel, pokud není
dohodnuto jinak. Náklady na dopravu zboží do
místa dodání zboží nese Odběratel a tyto
náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně
jinak.
3. Pokud na základě konkrétní smlouvy bude
místo provedení zakázky nacházet u
Odběratele
či
v
místě
stanoveném
Odběratelem a pokud zakázka zahrnuje
závazek Dodavatele provést konkrétní
zakázku i montáž předmětu plnění takové
konkrétní zakázky, bude závazek Dodavatele
provést konkrétní zakázku splněn provedením
montáže v místě sjednaném v konkrétní
smlouvě. Místem předání je v takovém
případě místo montáže takového předmětu
plnění konkrétní zakázky. Odběratel je

povinen zajistit pro řádné provedení montáže
v místě takové montáže, na své náklady
dostatečný prostor pro bezplatné parkování
vozidel Dodavatel. Odběratel na svůj náklad
také odpovídá za připravenost a způsobilost
takového místa k provedení zakázky a za
obstarání veřejnoprávních souhlasů či
povolení nezbytných k provedení zakázky s
tím, že klient zajistí na svůj náklad a
odpovědnost zejména, přístup k vodovodu,
elektrickou přípojku 220 V, sociální zařízení
(WC) pro montážníky, nerušené provádění
zakázky a po skončení provádění zakázky
úklid a uvedení místa provedení zakázky do
provozuschopného stavu.
4. Odběratel
je
povinen
poskytnout
Dodavateli i jeho případným subdodavatelům
veškerou potřebnou součinnost pro řádné
provedení konkrétní zakázky
5. Odběratel
je
povinen
převzít
od
Dodavatele Předmět plnění konkrétní zakázky
v místě předání sjednaném v konkrétní
smlouvě a to současně s předáním takového
předmětu
plnění
konkrétní
zakázky
Dodavatelem. O předání každého takového
předmětu
plnění
bude
vyhotoven
a
zmocněnými
zástupci
Dodavatele
a
Odběratele podepsán písemný předávací
protokol, příp. písemný dodací list, a to ve
dvou stejnopisech s tím, že Odběratel i
Dodavatel obdrží jeden stejnopis opatřený
vlastnoručními podpisy uvedených osob. Od
okamžiku předání předmětu plnění konkrétní
zakázky Dodavatelem resp. od okamžiku, kdy
Dodavatel umožní Odběrateli nakládání s
předmětem plnění konkrétní zakázky v místě
předání, nese nebezpečí vzniku škody na
takovém předmětu plnění konkrétní zakázky v
plném rozsahu Odběratel.
6. Odběratel se zavazuje v případě, že bude
v prodlení s odebráním zboží, tedy v případě,
že veškeré zboží nebo jeho část neodebere
od Dodavatele v termínu uvedeném v
individuální kupní smlouvě, zaplatit Dodavateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny
zboží bez DPH, s jehož odebrání bude v
prodlení, a to za každý den prodlení. V tom
případě hradí Odběratel zhotoviteli také
náklady na skladování zboží, a to v ceně
obvyklé.
7. Odběratel nabude vlastnické právo ke
zboží okamžikem úplného zaplacením kupní
ceny.
8. Zboží je přepravováno na nebezpečí a
náklady Odběratele.
V. Vady zboží a reklamace
1. Na veškeré zboží, pokud z předaného
záručního listu ke zboží nevyplývá záruční
doba delší, poskytne dodavatel záruku za
jakost v délce 12 měsíců ode dne odevzdání
zboží. Záruka se nevztahuje na vady zboží
způsobené opotřebením.
2. Výše uvedená záruka se vztahuje na
veškeré případné skryté vady předmětu
plnění konkrétní zakázky, tj. vady, které
nemohly být zjištěny při provedení řádné a
úplné prohlídky. Odpovědnost Dodavatele za
vady předmětu plnění konkrétní zakázky, na
které se vztahuje výše uvedená záruka,
nevznikne, jestliže tyto vady byly způsobeny
po přechodu nebezpečí vzniku škody na
předmětu plnění konkrétní zakázky na
Odběratele uvedenému v těchto VOP
vnějšími událostmi a vznik takových vad
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nezpůsobil
Dodavatel.
Dodavatel
dále
prohlašuje, že výše uvedená záruka se
vztahuje na veškeré jednotlivé prvky
předmětu plnění konkrétní zakázky pouze za
předpokladu, že nedojde k jejich přemístění
na jiné místo, než bylo původní místo
provedení konkrétní zakázky a dále, že
příslušný prvek nebude Odběratelem, resp.
jinými třetími osobami nijak upravován,
nebude do něj zasahováno, či nebude
mechanicky
nebo
jinak
poškozen.
Odpovědnost Dodavatele za vady předmětu
plnění konkrétní zakázky, na které se vztahuje
výše uvedená záruka, nevznikne, jestliže
Odběratel, resp. jiná třetí osoba nebude řádně
dodržovat příslušné návody a manuály na
užívání a údržbu veškerých jednotlivých prvků
předmětu plnění konkrétní zakázky.
3. Odběratel je povinen zboží prohlédnout co
nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a
množství. Dodavatel odpovídá pouze za
případné vady, jež má předmět plnění
konkrétní zakázky v okamžiku jeho předání,
jakožto i za případné vady, které se projeví v
průběhu příslušné záruční doby.
4. Zjistí-li Odběratel při prohlídce předmětu
plnění zakázky případné vady takového
předmětu plnění zakázky, je povinen veškeré
takové zjištěné případné vady písemně
vymezit v předávacím protokolu resp. v
dodacím listu, a to ihned při předání
předmětu plnění konkrétní zakázky. Nesplní-li
Odběratel kteroukoliv ze svých povinností
uvedených v tomto článku, nenese Dodavatel
odpovědnost za případné vady předmětu
plnění konkrétní zakázky, které nebyly
Odběratelem písemně vymezeny v uvedeném
předávacím protokolu, resp. dodacím listu a
které mohly být zjištěny při provedení řádné a
úplné prohlídky při předání předmětu plnění
zakázky.
5. Ustanovení § 2108, § 2119,
zákona
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku se na
individuální smlouvu nepoužije.
VI. Platební podmínky
1. Odběratel se zavazuje zaplatit sjednanou
kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, a to
na základě faktury Dodavatele.
2. Pokud Odběratel zboží neodebere z
důvodů na jeho straně od Dodavatele v
termínu uvedeném v individuální kupní
smlouvě, a to ani na výzvu Dodavatele, je
Odběratel povinen toto zboží uhradit jako by
již toto zboží převzal. Splatnost faktur
Dodavatele bude činit 15 dnů ode dne jejich
odeslání Odběrateli příp. kdy bude splněn
závazek Dodavatele dle čl. 4.5. těchto VOP
provést konkrétní zakázku.
3. V případě prodlení se zaplacením kupní
ceny za zboží nebo jiné peněžní částky dle
této smlouvy se Odběratel zavazuje uhradit
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z
dlužné částky za každý den prodlení.
VII. Ochrana utajovaných informací a
obchodního tajemství, duševní vlastnictví
1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že
budou chránit a utajovat před třetími osobami
důvěrné informace a skutečnosti tvořící
obchodní tajemství, které byly vzájemně
smluvními stranami poskytnuty v rámci této
smlouvy nebo při běžném obchodním styku.
Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti

a informace obchodní, výrobní či technické
povahy, výsledky výzkumu související se
smluvními stranami, které mají skutečnou
nebo alespoň potenciální materiální či
nemateriální hodnotu, pokud nejsou v
příslušných obchodních kruzích zcela běžně
dostupné nebo nejde o skutečnosti
všeobecně známé a mají být podle vůle
smluvních stran utajeny.
2. Závazek ochrany utajení trvá po celou
dobu trvání skutečností tvořících obchodní
tajemství a důvěrné informace. Jestliže si
smluvní strany při obchodním styku vzájemně
poskytnou
informace
tvořící
obchodní
tajemství nebo označené jako důvěrné, nesmí
smluvní strana, které byly tyto informace
předány, je poskytnout třetí osobě ani je
použít v rozporu s jejich účelem pro své
potřeby.

individuálná kupní smlouvy uzavřené na
základě těchto VOP nebo v souvislosti s
obchodními vztahy, které vzniknou na základě
těchto VOP nebo individuálná kupní smlouvy
uzavřené na základě těchto VOP, je místně
příslušným Městský soud v Praze, pokud je
dána věcná příslušnost krajského soudu, a
Obvodní soud pro Prahu 4, pokud je dána
věcná příslušnost okresního soudu. To
neplatí, pokud je dána výlučná místní
příslušnost.

3. V případě, že je v předmětu plnění
konkrétní zakázky obsažen v jakékoliv
objektivně vnímatelné podobě výsledek
činnosti Dodavatele, který je chráněn právem
duševního vlastnictví, bere Odběratel na
vědomí, že Dodavatel je od počátku, resp.
bude i nadále neomezeným výlučným
majitelem a vykonavatelem veškerých práv k
duševnímu vlastnictví obsažených v takovém
předmětu plnění konkrétní zakázky, a to
zejména práv k autorským dílům, práv k
průmyslovému vlastnictví, jakož i dalších práv
duševního vlastnictví. Dodavatel je tedy v
takovém případě oprávněn vykonávat svým
jménem a na svůj účet všechna majetková
práva k autorskému dílu, jakož i veškerá jiná
práva k duševnímu vlastnictví k takovému
výsledku činnosti obsaženému v takovém
předmětu plnění konkrétní zakázky, to vše bez
jakéhokoliv omezení ke všem způsobům užití.
4. Odběratel dále bere na vědomí, že
Dodavatel je oprávněn používat informace o
skutečnosti, že pro klienta provedl konkrétní
zakázku, identifikační údaje o klientovi, jakož i
další informace o obchodní spolupráci s
Odběratelem, při své prezentaci, ve svých
referencích, při PR a dalších obdobných
aktivitách, a to i po skončení obchodní
spolupráce s Odběratelem a bez toho, že by
Odběrateli vznikl nárok na zaplacení jakékoliv
ceny za výkon těchto oprávnění Dodavatelem.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP mohou být měněny pouze
písemnými dodatky, které budou podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP byly
uzavřeny podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, a že
souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými
podpisy.
3. Smluvní strany jsou povinny prioritně
komunikovat formou emailu nebo datové
schránky.
4. Odběratel na sebe přijímá nebezpečí
změny okolností dle § 1765 odst. 2. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5. Tyto VOP se řídí českým právem a
sjednává se příslušnost českých soudů.
6. Smluvní strany se dohodly, v souladu s
ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že pro spory, které by vznikly v
důsledku porušení těchto VOP nebo
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